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Kerékgyártó Árpád: Magyarország virágos növényei

a szín tekintetében.*

(2 eredeti grafikai rajzzal.)

Ersen tartja magát a növénytanban az a felfogás, hogj' a virágoknak

gazdag színpompája a rovarok csalogatására való. Bven tárgyalták már min-

den oldalról ezt a kérdést, de a kutatók figyelmen kívül hagyták a rovarok

szerveit is vizsgálat tárgyává tenni, melyek körébl pedig például a zoológusok

kimutatták, hogy a méhek camerr. obscura-szer szeme csak 2 cm távolságra

lát. A méhet tehát aligha a szín csalogatja a virágra nagyobb távolságról.

A színezet változatosságának és sokféle árnyéklatának láttára önként

merül fel az a kérdés, vájjon nincsen-e a színezetnek élettani szerepe a növényre

nézve ? A természet sok jelensége utal arra, hogy a színek változatossága,

eloszlása, és a hmérséklet vagy a Nap sugarai között bizonyos eddig még

nem ismert törvényszerség van, mely talán egyes sugarak elnyeletésében és

mások visszavetésében nyilvánul. Persze e gondolat igazolására hosszú kísér-

letekre és évekig tartó tanulmánjí-ra volna szükség. Eme közleményem csak

egy téglával kíván a színezet ez új szempontból való felfogásához járulni,

mely nézetem szerint elbb-utóbb diadalra jut a növény élettanban.

Összeállításom valódi jelentsége akkor fog bekövetkezni, a mikor majd

elegend anyag lesz különböz országok és növény-családok színezeti viszo-

nyainak az összehasonlítására. Just** eddig megjelent köteteiben csak két

hasonló irányú dolgozatot találtam. l(S76-ban A. Buchan*** tette vizsgálata

tárgyává az angolországi növényzet 909 faját, és azt találta, hogy ezek közül

257 fehér, 238 sárga, 144 vörös, 94 bibor, (S7 kék, 51 zöldes és 3(S egyéb,

t. i. tarka és kevert szín (zöldes-fehér, bíborvörös stb.). Kiszámította

április július hónapokra azt a százalékos emelkedést is, melylyel a különböz

színek újabb növénycsaládok felnyílása folytán gyarapodnak. És pedig adatai

a következk :

Április Május Június Július

Kék 16 43 71 93

Fehér 14 36 70 97

Bíbor 4 28 61 92

Sárga 9 24 61 93

Piros 9 25 62 94

Szerinte az angolországi növényzet virágfakadáskor szín tekintetében

mintegy a Nap spektrumához alkalmazkodik, mert általánosságban olyan szín

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi november 9-ikén tar-

tott ülésén.

** Just: Botanischer Jahresbcricht für aile Lánder.
*** A. Buchan; On the Fiowering of Spring Plants. — Just 1876., 680. old.



MAC.VAKOKSZAü \lRAGOS NÖV'EXVl>:i A SZÍN TEUJNTliTÉÜKN. 11

virágok nyilának korábban, melyek a spektrum hhatása sugarainak maximumá-

hoz közel esnek (vörös, sárga).

A. W. Ben ne t* INSl-ben <)4 angol tavaszi virágra nézve közli, hogy

azok 4ü5«Vo-a fehér, 14-1'^ o-a zöld, 20-30 o-a sárga, 7"8o'o-a piros és 17'4" o-a

kék, míg 50 svájczi tavaszi növény között .'3()0 o fehér, 2'^ o zöld, 20o'o piros,

16" kék és 26t> o sárga virágú. Szerinte e különbséget a két országnak

különböz hmérsékleti viszonyai magyarázzák meg. K e r n e r »Pnanzenleben«-

jében "* a balti tlórára nézve biológiai szempontból, és így a zöld szín tigycl-

men kívül hagyásával közli, hogy a színes pártájú vagy leplü növények 3.'Jo o-a

fehér, 2S0 o-a sárga, 20" o a piros, í)Oo-a kék, 8o o-a lila és 2" o-a barna.

A fentieken kivl a hazai folyóiratokban a íorrás megnevezése nélkül

még két adatra akadtam. Az egyik'** szerint Hoffmann giesscni tanár

kimutatta, hogy a növényzet a színre nézve általánosságban évszakok szerint

változik. Tavaszszal a fehér, késbb a sárga, nyáron a piros és szszel a

kék virágok vannak többségben. A tavaszi növényeknek szerinte nincsen

elegend meleg rendelkezésökre, hogy bennök a színanyag kifejldjék, és

ezért fehérek. A másik + S c h ü b 1 c r összeállítását közli a német ilórára

vonatkozólag, mely szerint lOOO virágos növény között 284 fehér, 226 sárga,

141 kék, 75 ibolya, otj zöld, 12 narancs, 4 barna és 2 fekete. Ezek az ada-

tok legnagyobb részben nem terjednek ki egy ország vagy növényföldrajzi

egység egész flórájára, és így nagy értékük a színezeti viszonyok és a meleg

összefüggésének vizsgálatánál nincsen.

H i 1 d e b r a n d "i"'' egyáltalában nein tulajdonít az ilyen összeállítások-

nak valami nagy értéket, mert szerinte nem veszik tekintetbe külön az erdei

és külön a réti slb. növényzetet, melyek viszonyai mások és mások. Am ha

több különböz ország színbeli statisztikáját hasonlítjuk össze, véleményem szerint

az ilyen módon keletkez hibák kiesnek, tekintve azt, hogy a legtöbb ország

flórájában megvan úgy az erdei, mint a réti növényzet. "í"''"''

Igyekszem a következkben hú képét adni Magyarország virágos növé-

nyeinek a szín tekintetében, és ebbl a czélból 2550 vadon tenyész faj és

fajta virágtakarójának színezeti viszonyait vettem tekintetbe.*' Ezek közül

* A. \V. B e n ne t : On the colours of .Spring Flowers. — .lu.st 1881., 11., oO?. olJ.

** Kerner: Ptlanzenlcben. Leipzig und Wien 1891., 178. old.

*** Vasárnapi Újság. 1899., 12. sz.

t Vasárnapi Újság 1896., 43. sz.

tt Hildebrand: Die P'arbcn dcr Hlüthcn. l.cipzig 1879., 56. old.

ttt Legújabban, miután már jelenlegi vizsgálataimat a Természettudományi Társulat

növénytani szakosztályában ismertettem, jelent meg a »Botanisches Centralblatt« 49. szá-

mában B u s c a 1 i o n i L. és G. T r a v c r s o vizsgálatainak ismertetése (»L'eveluzionc

morfologica de fiori in rapporto collá evoluzionc cromatica del perianzo.« .\tti doU'

Ist. Bot. di Pavia. Vol. X. 1904.), melyben Németorsziig növényzetének színezeti

viszonyaira vonatkoznak, és bizonyos mértekben jelenlegi dolgozatomhoz egészen

hasonló csopoitosítás található. A szerzk az ismertetés szerint diagrammot is közölnek.

s Felhasznált munkák: 1. H o f f m a n n - V á g n e r : Magyarország virágos

növényei. 2. C s e r c y Adolf dr. : Növényhatározó. 3. Hazslinszky Frigyes:

Magyarhon edényes növényei. .A synonym-ok kérdésében a kcwi botanikai kert általá-

nosan ismert jegyzékéhez ragaszkodtam.
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448, azaz 17-56 "/o apetala s 82'44o/o színes (21U2), Ez utóbbiak közül 22-5í)'Vo

fehér, 17-88o/o piros, 27-U)0/o sárga, 3'03o/o zöld, 8-45o/o kék, 474 o/o lila,

0-270,0 barna, G03o/o összetett szín, 4-74o/o tarka, 4-84o/o többféle színben

fordulhat el és 0'27o,ü változó szín.*

Az egy- és kétszik növényeket külön-külön is tanulmányoztam, ho.uy

eltéréseiket is lehessen megfigyelni. E szerint

:

1. Az Egyszikek (207) közül Ití'JOo/o fehér, 25-12o,o piros, 1207 "/o

sárga, G-280/o zöld, 3-í)10/o kék, 4-OOo/o lila, 23-47o/o összetett szín, 4-41 o/o

tarka és 2-94o o többféle színben fordulhat el. Tehát az Egyszikek színeit

tekintve a piros uralkodik, és legkisebb arányban fordul el a kék.

Az üsszeietl színek közölt: barnássárga 22, bíborfekete G, fehér-zöld 11,

fehér-vörös 1, sárga-fehér 1, végre sárga-zöld 8. A tarkák között az uralkodó

szín 2 nél fehér, I-nél piros, önéi sárga és I-nél zöld. A többféle színiiekre

nézve ismeretes, hogy amelyik kék színben elfordul, az ritkán található

piros változatban is.** E szerint megkülönböztetek kék és piros csoportot, és

külön sorolom el azokat, melyeknél ez a két szín hiányzik, vagy melyeknél

mindakett megvan. i\z Egyszíkeknél 4 pirossal, 1 kékkel és 1 zöld és

fehér színekben fordul el.

Tekintetbe vettem azt is, hogy a különböz fajok mely hónapokban

nyilának, és így megállapíthattam, hogy az egyes hónapokban nyiló növények

miként oszlanak meg a szín tekintetében. A részletes adatok százalékban a

következk :

*"*

.2 m 2-2
•E!

P .•=; 3 - 3
g, c, -q

- 2 J- S .g .3 I S ;^

Fehér ...
'.

... 80'0D 35-2S 15-44 16 66 15-02 26-35 32'65 30-00 14-28

Piros — 5-90 15-44 23-S9 28-9S 26-35 34-69 40-00 57-16

Sárga .. ; — 11-74 IWU 16 86 8-40 8 04 6-12 1000 14-28

Zöld — 11-74 6-62 8-83 5 60 7-82 408 — —
Kék 20-00 5-90 13-24 4-81 0-85 1-71 2 04 20-00 14-28

Lila... — 23-54 15 44 4-81 1-88 2-93 2-04 — —
Összetett szín ... .. — — — 18-Otí 15-96 15-84 14-30 — —
Tarka... — 5-90 3-68 — 23-4(i 781 _ _ —
Többféle színben f. e. — — — 6-08 0-85 3-15 4-08 — —

A föntebbi táblázatból kitnik, hogy febiuáriusban és márcziusban a fehér

szín túlnyomó, áprilisban a sárga van többségben, és májustól októberig a

pirosnak van a legnagyobb és hónapról hónapra növeked arányszáma. Az

* Összetett szin ; például sárgás-barna, kékes-zöld stb. Tarka, midn egy és

ugyanazon a virágon több szín fordul el. Többféle szín, mely fajnak különböz

egyedei más-más színek. Változó szín például a Trifoliuin pallesccns Schob.,

mely elbb fehér, majd sárga. Fehér-zöld = zöldes-fehér vagy fehéres-zöld.

"* Klein Gyula: A virágok színérl. — Népsz. Természettud. Eladások.
*** A vastagon nyomott szám a szín évi kulminácziója, a dlten szedett a hónap

uralkodó színe.
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egyes színek nagyon különböz hónapokban kulminálnak : a fehér, zöld, lila

kora tavaszszal, a sárga áprilisban, a tarka növények júniusban és a piros

októberben. Külön említem a kéket, mely tavaszszal és szszcl egyenl arány-

ban fordul el.

II. A kílszíkück (18!)5) sok tekintetben más viszonyokat mutatnak.

Közöttük 2a-23o/o fehér, í8-33o/o piros, 29-82o/o sárga, 2-72o/o zöld, SGíKVo kék,

4-730/0 lila, 0-3G0/0 barna, 3-83o/o összetett szín; 2 OS^'o tarka, 5-05o;o több-

féle színben fordul el és 0'360'o változó szín. Uralkodó szín tehát a sárga,

legkevésbé fordul el a barna, illetve a hat föszin közül a zöld. A piros,

mely az egyszik növényeknél vezetett, csak a harmadik helyen fordul el,

az ottan második fehér pedig szintén a második helyet foglalja el.

Az összi'íell színek között: piros-kék 1, piros-sárga 1, bíborfekete 4,

sárga-fehér 17, zöld-fehér 28, zöld-sárga 24, kék-fehér 2, iboiyásfekcte 1.

.4 tarkák között alapszínre nézve : 4 piros, 14 sárga, 3 kék, 8 ibolya,

21 fehér. A többféle színek között 48 pirossal, 19 Kékkel, 8 sárgával (sárga

és fehér vagy zöld) fordul el, és 20 esetben együtt a piros és kék illetve

lila (pl. Polygonnm vnlgare, Echiinn viilgare, Ajtiga Genevensis stb.). A változó

színek egyedei idszerint más és más színben fordulnak el (pl. ÍJílio-

sperniiini pnrpureo-coeritleiini elször bibor, majd kék szín).

Az egyes hónapok szerint a következk a viszonyok :

E

.S 01 ^ J^ a

§ -S .2 « 2 m " S _g

•^ -« 'S. -^
"5 -^ ^ ^ S S

U-i f< '< f< ^ '-^ < -y: O ^^

5'5n 4-68
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vetésébl kaptam. Hogy valamely szín viselkedése általában hanyatló e vayy

emelked, azt legjobban úgy tudhatjuk meg véleményem szerint, hogy leszá-

mítv^a a kisebb-nagyobb évközti ingadozásokat, meghúzzuk azt a közép-

vonalat, mely a görbe hajlásai által képzelt területeket két egyenl részre

osztja. Ennek alapján az Egyszikek között tavasztól szig emelked a piros,

hanyatló a fehér, sárga, zöld és lila, tavaszszal hanyatló és szszel emelked a

\
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séUlct maximumával. Az Egyszíkeknól kevésbe tnik ki ez a törvény, mint

a Kétszíkckncl, ahol júniusban és júliusban, részint augusztusban az összes

színek közel állandó arányban maradnak. A piros júliusban és augusztusban

mintegy követi a hmérsékleti görbe hajlását (19-16" — 20 4" o ; "iO-SO" — 21-700 o ;

18-980 — 20-580 o), a kék pedig vele ellenkezen halad. Figyelemre méltó,

hogy a kék szín, leszámítva a téli idket tavaszszal emelkedést, nyáron ers

visszahanyatlást, és szszel ismét emelkedést mutat, tehát mintegy a hmér-

II.
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Végezetül kiszámítottam, — hogy összehasonlítást lehessen tenni — a

íoszínek százalékait a zöld szín tekintetbe vétele nélkiíl, mint azt K érne r

tette, és azt a következkben közölhetem :

Magyarország : Balti Hóra :

*

Évi közepes hm. : 1070 (Budapest) 6-60 (Felsó'-Német-O.)

Fehér 32-87" o 330 o

Piros .._ 20-07 » 20 »

Sárga 27'47 » 28 »

Kék 12-32 » 9 »

Lila 6-85 » 8 »

Barna ... ... ... ... ... 0'42 » 2 »

A hmérséklet csökkenésével tehát ebben az esetben növekedik a fehér,

sárga, lila és barna, csökken a kék és piros virágú növények száma.

Róth Róbert: Különös fenyalak a Magas-Tátrában.**

(4 eredeti fotográfiai rajzzal.)

Már több mint egy éve annak, hogy Mágocsy-Dietz Sándor dr.

egyetemi tanár figyelmemet felhívta azokra a sajátságos fenyalakokra^ a melyeket

részint Tátra-Széplak, részint pedig Hági közelében nedves helyeken, illetve

hegyi patakok mentén észlelt. Ez annyival inkább érdekelt, mert Tátra-Lom-

nicz tájékán, valamint Tátra-Lomnicz és Tátra-Füred között, ugyancsak for-

rásvíz áztatta helyeken hasonló fenyveket láttam.

Az említett helyek közül kett nagyon könnyen hozzáférhet : az egyik

Tátra-Széplaktól Hági felé 5 km-nyire, a másik pedig Tátra Füredtl Tátra-

Lomnicz felé 3 km-nyire esik, mindakett közvetetlenííl a turistaút alatt.

Valamennyi hely pedig, ahol a szóban forgó fenyalak részint cso-

portosan, részint pedig egyenként tenyészik, tulajdonképpen völgyben, illetve

katlanszer mélyedésekben van, a melyek fels peremén bviz és soha be

nem fagyó forrásvíz bugyog ki a talajból. A tátraaljai nép ezeket a forrá-

sokat »fckete források«-nak nevezi, kifejezésre juttatván ez elnevezésben ama

színbeli különbséget, amely télen a források közvetetten környéke és a hóval

borított tájék között szembeötlik.

Hogy e források csakugyan nem fagynak be télen át sem, arról több

ízben (1903. januárius 2., november 9., dcczember 30 án és 1904. februárius 1-én)

magam is meggyzdtem. Az 1903. évi deczcmbcr 30-át megelz napon Tálra-

Füreden és Tátra-Széplakon a hmérséklet — IGo C. és — 17o C. között inga-

dozott, Iglón pedig akkor — 18-40 c. hideg volt. És míg deczember 30-án szintén

— 170 C. mellett Tátra-l'\ired körül a gyorsan folyó patakok is legalább rész-

ben be voltak fagyva, addig itt a Hági mellett lev forrásterületen, melynek vizét

* A metereologiai adat .S i e v e r s : Európa. — Lcipzlg. 1897. 295. old.

** Elterjesztette Bernátsky Jen a növénytani szakosztálynak 1904. évi

m.'irczius 9-ikén tartott ülésén.


